
 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVY 
V/v hướng dẫn bổ sung thanh 

toán xét nghiệm Covid-19 theo 

chế độ BHYT. 

                Lai Châu, ngày      tháng 02  năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

 

Thực hiện Văn bản số 346/BHXH-CSYT, ngày 08 tháng 02 năm 2021 của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung thanh toán xét nghiệm 

Covid-19 theo chế độ bảo hiểm xã hội. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện bổ sung với các  nội dung 

như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Văn bản số 310 /BHXH-CSYT, ngày 04 tháng 02 

năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn BHXH các tỉnh 

thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ( KCB BHYT) liên 

quan đến dịch bệnh Covid-19. 

2. Đối với chi phí xét nghiệm Covid-19: các đơn vị thanh toán theo hướng 

dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 2713 /BHXH-CSYT, ngày 27 tháng 8 

năm 2020.  

3. Trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú tại các khoa cấp cứu, hồi 

sức cấp cứu, hồi sức tích cực và các khoa phòng điều trị nội trú khác của cơ sở 

Khám chữa bệnh được chỉ định xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn tại khoản 

5 Công điện số 97/CĐ-BYT: các đơn vị thực hiện thanh toán theo hướng dẫn tại 

khoản 2 Công văn số 2713 /BHXH-CSYT.  

Nhận được văn bản này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện 

thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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